
 

 
 
 

                   

 

 برنامج  من خالل  األردنيينإعالن منح دراسية للطلبة 

ي 
 
 (EDU-SYRIA/EDU-JORDAN)التعليم السوري األردن

 قبل الخدمة  وتأهيل المعلمين دبلوم إعداد  ل 

 

ي ) برنامجيعلن  
ي من خالل الصندوق  الممول من قبل  (EDU-SYRIA/EDU-JORDANالتعليم السوري األردن  االتحاد األورون 

ي لالستجابة لألزمة الّسورّية، صندوق “مدد ي اإلقليمي لالتحاد األورون 
اكة  والذي تديره الجامعة األلمانية األردنية  ”،االئتمان  عدة  وبشر

ي أكاديمي  قبل الخدمة المعلمي   دبلوم إعداد وتأهيل ة لدراسة منح  150ل  قدمعن فتح باب الت،  ودولية أردنية مؤسسات تعليمية 
  ةف 

ية التالية: مؤسسات الدعم المنتفعي   من  لألردنيي   وذلك  2021/  2020الدراسي للعام  الملكة رانيا لتدريب المعلمي     صندوق   الخي 

 وصندوق الزكاة.  وصندوق األمانعلي   أموتكية   المعونة الوطنية

 

ي ) برنامج التعليم السوري  إن
وع "دعم التعليم العالي لالجئي   السوريي     (EDU-SYRIA/EDU-JORDANاألردن 

هو جزء من مشر

ية"  ي ليتيح للشباب الفرصة لمتابعة التعليم العالي   ،والشباب األردنيي   من منتفعي مؤسسات الدعم الخي  الذي يموله االتحاد األورون 

( أو  ي  )البكالوريوس والماجستي 
، باإلضافة  بأو التدريالتعليم المهن  ي

دراسة دبلوم تأهيل وإعداد المعلمي   قبل الخدمة، أو   إلالتقن 

ي برامج دعم ريادة األعمال أو الدورات اإلعدادية 
اك ف  ي سوق العمل أو برامج صيفية لطالب المدارس الثانوية. وقد    لالنخراطاالشير

ف 

وع  منحة دراسية حنر    1800ؤسسات تحت قيادة الجامعة األلمانية األردنية أكير من عدة م  والذي تنفذه EDU-SYRIAقدم مشر

وع يهدف  إناآلن، علما  وع.  3000تقديم   إلالمشر  منحة دراسية مع نهاية المشر

 

   jordan.eu/ar-www.edu المنحة الدراسية  يرج  زيارة الموقع التالي لتقدم إل ل

 

وط التقدم للمنحة:   شر

ي الجنسية.  •
 أن يكون المتقدم أردن 

 احدى المؤسسات التالية:  منتفع من  أن يكون المتقدم •

o   صندوق المعونة الوطنية 

o   تكية أم علي 

o   صندوق الزكاة 

o صندوق األمان 

•  
ا
 جيد. تراكمي  عل شهادة البكالوريوس الجامعّية أو ما يعادلها من جامعة معتمدة وبمعدلأن يكون المتقدم حاصًل

http://www.edu-jordan.eu/ar


 

 
 
 

                   

 

 أ •
ّ
م باي وظيفة ل  .يكون المتقدم ملير 

•  
ّ
 عام.  28يزيد عمر المتقدم عن  أل

 إجادة اللغة العربية كتابة ومحادثة.  •

م المرشحون المؤهلون اختبار محتوى للمبحث  ي   •
ّ
افقد .  بإشر  أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمي  

تي    سيتم دعوة المرشحي   الناجحي   إل مقر أكاديمية الملكة رانيا ليوم االختيار الذي يتضمن مقابلة شخصية والمهمّ  •

 الكتابية والجماعية. 

ية • يةتياز امتحان مستوى اللغة يجب اج للمتقدمي   لتخصص اللغة اإلنجلي    .اإلنجلي  

 

 )معايير االختيار( إضافيةمتطلبات 

ي األردن.  الرغبة والشغف •
عليم ف 

ّ
  بتحسي   وتعزيز جودة الت

دريس.  •
ّ
غف بمهنة الت

ّ
 الش

خصص •
ّ
ي مجال الت

خصص والقدرة عل استخدام التكنولوجيا ف 
ّ
 .مستوى عاٍل من المعرفة بالت

 الموضوع للطلبة للّصفوف من الّرابع فما فوق. الحماس واالهتمام بتدريس  •

قدي •
ّ
أّمل اإلبداعي والن

ّ
 .القدرة عل الت

ام معهم • اءة ومبنّية عل االحير
ّ
لبة، وفهم أهّمية تأسيس عالقات داعمة وبن

ّ
فاعل مع الط

ّ
 .التمتع باإليجابية، والت

ام بتحقيقها.  • باب وااللير 
ّ
عات عالية من األطفال والش

ّ
 وضع توق

مإدراك الم  •
ّ
 .هارات والمسؤوليات المهنّية للمعل

بات بشكل جّيد.  •
ّ
غط وتحقيق المتطل

ّ
 القدرة عل العمل تحت الض

عاون الفّعال مع الّزمالء.  •
ّ
ام بالعمل والت  االلير 

مي   قبل الخدمة.  •
ّ
ي إلعداد وتأهيل المعل

ام بالتدريس وبالدبلوم المهن   االلير 

عليمّيةاالستعداد للعمل مع الطلبة ذوي االحتياجات الخا •
ّ
 .ّصة وتلبية احتياجاتهم الت

ام بتحقيق • علم الجامع االلير 
ّ
عليم والت

ّ
ي الت

 .العدالة ف 

 

 التخصصات المشمولة بالمنحة: 

 اللغة العربية   •

ية  •  اللغة اإلنجلي  

 الرياضيات •

 العلوم   •



 

 
 
 

                   

 

 معلم صف  •

 

 مدة الدبلوم: 

ة الدبلوم تسعة أشهر.  •
ّ
 مد

 

 لغة التدريس 

ية  •  العربية واإلنجلي  

 

   jordan.eu/ar-www.edu للمزيد من المعلومات حول التقدم إىل المنحة الدراسية  يرجى زيارة الموقع التاىلي  ✓

 

ة تنتهي   2020/ 02/07 بتاري    خ للمنحة التقدم فير
 

  5507999-06 , 5507988 -06  يمكنك التواصل معنا عن طريق هاتف لالستفسار والمساعدة
   tepdadmissions@qrta.edu.jo إيميل أو 
 

  

http://www.edu-jordan.eu/ar
mailto:tepdadmissions@qrta.edu.jo


 

 
 
 

                   

 

ي صندوق العن 
ة، صندوق  االئتمان 

ّ
ي لالستجابة لألزمة الّسوري  :"مدد " اإلقليمي لالتحاد األورون 

ي ديسمي  
 
ي إل 2014منذ تأسيسه ف ايدة من المساعدات غي  اإلنسانية المقدمة من االتحاد األورون  ، يقوم الصندوق بتقديم حصة مير 

ي اإلقليمي لالست ي “مدد”.  جابة لألزمة السوريةالبلدان المجاورة لسوريا من خالل صندوق االتحاد األورون  ، صندوق االتحاد األورون 

ي الصندوق 
ي المقام األول االحتياجات االقتصادية   االئتمان 

ا ومتكاملة للمعونة األوروبية لألزمة ويتناول ف 
ً
يجلب استجابة أكير تماسك

ي 
، مثل األردن ولبنان وتركيا  لبلدان المجاورة ا والتعليمية والحماية واالحتياجات االجتماعية عل المدى الطويل لالجئي   السوريي   ف 

ي االئراتهم. واليوم، يعد الصندوق ويدعم المجتمعات المضيفة وإدا   والعراق،
ي   تمان 

ي أحد األدوات الرئيسية النر اإلقليمي لالتحاد األورون 

ي مع األردن اكة الجديدة لالتحاد األورون 
 .يتم من خاللها تنفيذ أولويات الشر

 region/-syria-https://ec.europa.eu/trustfundمزيد من المعلومات حول الصندوق: 

ي ) التعليمبرنامج  عن
 (EDU-SYRIA/EDU-JORDANالسوري األردن 

ي برنامج  
ي    هو  (EDU-SYRIA/EDU-JORDAN)التعليم السوري األردن  عبارة عن سلسلة من المشاري    ع الممولة من االتحاد األورون 

ي من خالل الصندوق 
ي استجابة لألزمة السورية )صندوق مدد( االئتمان  ي   اإلقليمي لالتحاد األورون 

ي تساعد الالجئي   السوريي   ف 
، والنر

 .من خالل مجموعة من برامج المنح الدراسيةاألردن واألردنيي   األقل حظا من المجتمعات المضيفة عل الوصول إل التعليم العالي 

ي إل الج  امع  ة األلم  اني  ة األردني  ة   ن لص                الح برن  امج التعليم مليون يورو حنر اآل 32.2وص                ل إجم  الي تموي  ل المق  دم من االتح  اد األورون 

ي لتقديمالسوري 
 مستفيد.  4000منحة ومساعدة  3500أكير من  األردن 

ي برن امج التعليم الس               وري   إن
ك اء محليي   ودوليي   هم: الج امع ة األلم اني ة األردني ة )ق ائ د االتح اد 9هو عب ارة عن اتح اد يض               م    األردن   (،شر

DAAD   الهيئة األلمانية للتبادل األكاديمي(،)  Nuffic   ، )ي التعليم
أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمي   ، )المنظمة الهولندية للتدويل ف 

موك ، ج   امع   ة مؤت   ة ، ج   امع   ة الزرق   اء وكلي   ة لومينوس التقني   ة الج   امعي   ة. كم   ا يتع   اون  ج   امع   ة العلوم والتكنولوجي   ا األردني   ة، ج   امع   ة الي 

وع مع صناديق المساعدات األردنية: صندوق المعونة الوطنية   الزكاة. وصندوق  األمانوصندوق  تكية أم علي و المشر

 تواصل معنا: 

 4144 429 6 962+: 1هاتف   

 4145 429 6 962+: 2هاتف   

 0215 430 6 962+  فاكس: 

 syria.eu/-http://eduالموقع اإللكتروني:   

   jordan.eu/-http://eduالموقع اإللكتروني للطلبة األردنيين:  

https://ec.europa.eu/trustfund-syria-region/
http://edu-syria.eu/
http://edu-jordan.eu/


 

 
 
 

                   

 

 jordan.eu-info@eduإيميل االستفسار عن منح األردنيين:   

 eusyria.-info@edu إيميل االستفسار عن منح الالجئين السوريين:   

mailto:info@edu-jordan.eu
mailto:info@edu-syria.eu

